
ล าดบั

1 นางสาว อนงค๑นารถ ต้ังสิทธิธรรม

2 นาย พิเชษฐ๑  เลิศธรรมศักด์ิ

3 นางสาว อารียา  วุฒิเสน

4 นาง กัลยกร  ฉัตรแก๎ว

5 นางสาว ญาณินท๑  ศุกลภัทร

6 นางสาว ชนิดา  เทพอาภรณ๑

7 นาง ณัฐพร  พันธุ๑พาณิชย๑

8 นาง ศรัณยา  มีเปรม

9 นางสาว เพ็ญประภา  คชสิงห๑

10 นาย ศุภผล  เอี่ยมเมธาวี

11 นางสาว กมลรัตน๑  สุรัตน๑กุลชัย

12 นาย โฆสิต  บุญเอี่ยม

13 นาง กมลพร  สถิตศุภมงคล

14 นางสาว ประภาพร  ประพาฬรัตนา

15 นาง ณัฐกานต๑  ทองวรณ๑

16 นาง กาหลง  เบญจชย

17 นางสาว มนต๑วดี  ยันต๑ตระกูล

18 นางสาว เปรมฤทัย  ยันต๑ตระกูล

19 นาง พจนา  พูนจารุวัฒน๑

20 นาง รพีโพธ  คําพิทักษ๑

21 นางสาว พิชชาภา  ล๎อสกุลธรรม

22 นาย สุชีพ  ไพอนนท๑

23 นาย เชาวน๑  สิริเมฆวงศ๑

24 นาง วรรณณี  สิริเมฆวงศ๑

25 นาง อาภรณ๑  บุญฤทธิ์

26 นางสาว ปัทมาพร  ประดับลาย

27 ร.อ. หญิง ลดาวัลย๑  ลํูวีระพันธ๑

ชื่อ  - สกุล
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ล าดบั ชื่อ  - สกุล

28 นางสาว บสพันธ๑  ประกอบพนิชกิจ

29 นางสาว สายวรุณ  ศรีร๎ุง

30 นาง ปรานอม  บุญสันต๑

31 นาง พรระวี  วอห๑น

32 นาง นัคมน  อัศวพาคุณ

33 นาง สุชิรา  ศรีประเสริฐ

34 นางสาว นภาพร  แสงเทียนฉาย

35 นาย สงกรานต๑  นิลถาวรกุลชัย

36 นาง ปราณี  สืบวงศ๑ลี

37 นาย ศุภชัย  อรรถกามานนท๑

38 นาย สุรชาติ  ประชาพิทักษ๑

39 นางสาว ศิริลักษณ๑  พิบูลโพธิรัตน๑

40 นาย สายันต๑  พรมดี

41 นาง อัญชรี  แสงพฤกษ๑

42 นางสาว ณัฐพร  ทิพวรนิก

43 นาง สุจิตรา  นภาธร

44 นางสาว อรฑิกา  ทวีพันธ๑

45 นางสาว เจือใจ  สารสุข

46 น.ท.หญิง นิตยา  ภูธํรรมศิริ

47 น.ต.หญิง จุฑาทิพย๑  ซ่ือสัตย๑

48 นางสาว วรัญญา  ลําพรรณ๑

49 นาง สดสี  ศิวะสุข

50 นางสาว วลัยลักษณ๑  บัวกล๎า

51 นางสาว สุมัณฑนา  ยีมัสซา

52 นาย สิรพริษฐ๑  อนันต๑ชื่นสุข

53 นาง สรรัตน๑  อารยะ

54 นางสาว อัญชุลี  ปัจฉิมนันท๑

55 นาง ศิริพรรณ  มั่งเจริญ

56 นางสาว นภาพร  เพ็ชร๑จินดา

57 นางสาว ลัดดาวัลย๑  นาสมบูรณ๑



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

58 นาย อภินันท๑  วงษ๑ศิริ

59 ดร. กมลพร  บัณฑิตยานนท๑

60 นาย สกล  บุญแย๎ม

61 นางสาว กุลปภิน  กองเกตุ

62 นางสาว วรรณพร  อัญชลีวิวัฒน๑

63 นาย ไพโรจน๑  บุญโรจน๑

64 นางสาว สุราวดี  สิทธิอริยะ

65 นางสาว วัลยา  แสงอินทร๑

66 นางสาว มลวดี  ชลประยูร

67 นาย อภิรัตน๑  ตรีบํารุง

68 นาย ธัชชัย  เจียรอดิศักด์ิ

69 นางสาว ลลิต  เอี่ยมพิชัยฤทธิ์

70 นางสาว กานต๑ศิริ  มธุรส

71 นาง กุสุมา  สาตราภัย

72 นางสาว วันดี  เพชรหนูน

73 นาย ธนวัฒน๑  วัชระรังษี

74 นางสาว สุวรรณี  รักษ๑เกริกก๎อง

75 นาย สุทธิพงษ๑  พันธรักษ๑

76 นางสาว นัฐพร  ศรีโยธี

77 นางสาว จุฑามาส  ศรีชมภู

78 นางสาว ฉัตธิดา  แยกรัง

79 นาง พิรนุช  อํอนอินทร๑

80 นาง พรรณี  ศาสตรสาธิต

81 นาง อุบล  มณีกุล

82 นาง ภัทรา  จันทาโภ

83 นาย เปลํงยศ  สกลกิติวัฒน๑

84 นางสาว วิรัฐยา  ศรีพรหมทัต

85 นาง พรรณี  โหรวิชิต

86 น.ต.หญิง ธนินี  พึง่เจียม

87 นางสาว ธนิตตา  โกฎิศรี



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

88 นาย สุธี  วัฒนลี

89 นางสาว สกุลลักษณ๑  หาญเจริญ

90 นางสาว จารุวัลย๑  วิสุทธิน์วรัตน๑

91 นางสาว เกศยา  สอาดโอษฐ

92 นางสาว โชติกา  ธาตุมาศ

93 นางสาว พรศิลป์  สวรรค๑วัฒนกุล

94 นาง ดลฤทัย  บุญชู

95 นางสาว พิมพร  อัศวพิริยานนท๑

96 นาง นวลพรรณ  โอภาศเจริญสุข

97 นางสาว ณัฐนันท๑  หลิวทวีสีประกาย

98 นางสาว กุญชร๑นิษฐ๑  ศุภอักษร

99 นาย สุปรีด์ิ  วัฒนลี

100 นางสาว ชฎาภา  ภูธํวัชชัย

101 นางสาว ธันย๑ธนก  วงค๑คํา

102 นางสาว ศิริพร  สุนทรเวช

103 นาง เนตรนพิธ  กฤติยารัตน๑

104 นางสาว นาฎยา  เบญจาศิริวัฒน๑

105 นาย บุญเชิด  พระเกตุ

106 นางสาว รติรส  สําราญจิตร๑

107 นางสาว วิชชุดา  นวกิจวงศ๑

108 นางสาว กาญจนา  กิติยาดิศัย

109 นางสาว มีนา  ปินะกะสา

110 นางสาว รํุงนภา  ปริมานนท๑

111 นาง ศุภศิริ  อนันต๑ชื่นสุข

112 นางสาว อัญชลี  ตรีลพ

113 นาง อัญชลี  อินทโน

114 นางสาว ขนิษฐา  เพชรวารา

115 นาย ทองเล่ียม  ไพรศรี

116 นาง นฤมล  ศรีอินทราวานิช

117 นาง นารีรัตน๑  ศรีอินทราวานิช



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

118 นาย กรรณ๑ชัย  อัศวภาพล

119 นางสาว ศิริพร  สิงห๑อํอน

120 นางสาว นัยนา  ส๎มเขียวหวาน

121 นางสาว มาลี  ประกรแก๎ว

122 นางสาว กุลลดา   แสนสุนนท๑

123 นาง พิณัฏฐ๑  สินลา

124 นาง ภิรตา  จิรวัชราธิกุล

125 นางสาว มุกดา  ไพโรจน๑กิจจา

126 นางสาว พรรณลดา  ไพโรจน๑กิจจา

127 นางสาว กนกทิพย๑  สวํางใจธรรม

128 นาย ไพศาล  จุ๏สมุทร

129 นางสาว ธันยธรณ๑  คําน๎อย

130 นางสาว พิศมร  ปัททุม

131 นางสาว วิชุดา  ชูเดช

132 นาง บุปผา  ขันธิกุล

133 นางสาว กฤษณา  วงษ๑จําปา

134 นาย วิริทธิพ์ล  วินิตวัฒนคุณ

135 นาง รัศมี  เรืองเดช

136 นาง บุปผา  นิลดี

137 นางสาว จันจิรา  เจริญพร

138 นางสาว วิลาวรรณ  สมมุติ

139 นาย มณฑล  สมใจ

140 นาย พิทักษ๑พล  ปรีชาชาติ

141 นางสาว จันทร๑เพ็ญ  ศรีตุลานุ

142 นางสาว ทิพย๑วรรณ  สายเชื้อ

143 นางสาว อารยา  ชวนะพานิช

144 นาง รัชณาภรณ๑  สิงห๑บันดาล

145 นางสาว กนิษฐา  เหมือดตะคุ

146 นาง วาสินี  ต้ังบูรณ๑แสนสิน

147 นางสาว วราลี  ทิมทับ



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

148 นาง กาญจนา  มังครักษ๑

149 นางสาว สุบงกช  ศรีคิรินทร๑

150 นางสาว ธัญญา  อัศวเทศานุภาพ

151 นาง ธันวรัชน๑  อิงคเพียรกุล

152 นาง อุไรรัตน๑  สิงหนาท

153 นาย สุทธิชัย  คีตวัฒนานนท๑

154 นาง รมิดา  ต้ังตรงจิตร

155 นาง สุภัสสรณ๑  งามอมรภิรัตน๑

156 นางสาว รัตนา  ธนสารกิจ

157 นางสาว กวินณา  ทองเลิศ

158 นาง สุธีรัตน๑  เจียรอดิศักด์ิ

159 นาง บวรลักษณ๑  กล๎าเกียรติกุล

160 นางสาว ประกายแก๎ว  ชาลีวรรณ

161 นางสาว นวรัตน๑  หอมจันทน๑

162 นางสาว จุฑามาศ  ฤกษ๑รุจิพิมล

163 นาย รังสรรค๑  ชุมเกษียน

164 นาง ปัฐยาวดี  แจงเชื้อ

165 นางสาว ภุมริน  เจือจันทร๑

166 นางสาว วรางคณา  กระดังงา

167 นางสาว สุดา  คันธโกวิท

168 พ.ท.หญิง ภารดี  กันไพรี

169 นาง นพวรรณ  เพ็งชมจันทร๑

170 นางสาว กรรณิการ๑  อินทร๑สุข

171 นางสาว สาวิตรี  แก๎วพวง

172 นางสาว นันทิยา  ชํางพาน

173 นางสาว กนกพร  ชินรัตน๑

174 นางสาว สุภาภรณ๑  พิสุทธิแ์สงศาสตร๑

175 นาง ณัฐยา  เลียดประถม

176 นางสาว กนกวรรณ  วงศ๑ศรีแก๎ว

177 นางสาว จุฑารัตน๑  พิริยะเบญจวัฒน๑



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

178 นางสาว รําไพ  น๎อยพรม

179 นางสาว จิราพัชร  ศิริรัชต๑

180 นางสาว สิชา  ชัยชนะวงศ๑

181 นาง แสงเดือน  อุดมทรัพย๑

182 นางสาว ดารณี  วิศวสมภพ

183 นาง พันธ๑ทิพย๑  มาทอง

184 นางสาว พรอําไพ  ฉัตรสมพร

185 นางสาว ขวัญฤทัย  ทองอินทร๑

186 นางสาว สุพัชรา  เพ็ญดารา

187 พ.ญ. อัมพร  กรอบทอง

188 นาง นภัสกร  ผณินทร

189 นางสาว กิตติยา  งดงาม

190 นางสาว สีร๎ุง  ลิขิตเลิศ

191 นาง นภาพร  ภาสวรเวช

192 นาง นวิยา  มาลารักษ๑

193 นางสาว ผาณิต  สามัญ

194 นาย ธีระ  ชีพธํารง

195 นางสาว สุรีย๑พันธุ๑  บุญวิสุทธิ์

196 นางสาว ชุลีรัตน๑  นิธีกุลวัฒน๑

197 นางสาว ประภาพันต๑  อรรจนรัตน๑

198 นาย สิทธิชัย  ตันศรีสกุล

199 นาง รํุงอรุณ  โสมประเสริฐ

200 นางสาว ณัฐกาญ  ธรรมทาทอง

201 นางสาว ชเนตตี  ธนชัยอารีย๑

202 นาง บํารุง  หวันหยี

203 นาง สมลักษณ๑  นวลนวรังกูล

204 นาย พรศักด์ิ  เหลํากิจไพศาล

205 นาย เลิศชัย  รัตนะสินชัย

206 นาง ศรีอัมพร  นุกูลธรรม

207 นางสาว วิลาศลักษณ๑  สมศักด์ิ
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208 นางสาว อรัญญา  โทรวัฒนา

209 นาง สุดารัตน๑  ด๎วงเงิน

210 นาง กฤตยา  เกษมรังสรรค๑

211 นางสาว ศิริมาศ  สุขเกษม

212 นาย สมพงษ๑  เวชโพธิก์ลาง

213 นาง ณภัสพร  ศิริวัฒนา

214 นางสาว ศุภมาส  อติไพบูลย๑

215 นาย ดําเนิน  แซํเหล่ียม

216 นางสาว จิรัชยา  แก๎วสนธยา

217 นาง มาลา  สร๎อยสําโรง

218 นางสาว กุสุมา  ศรียากูล

219 นางสาว สุวรรณา  แมํนปืน

220 นางสาว ร๎ุงเพชร  ประทุมสินธุ๑

221 นางสาว มณทิพา  นิลถาวรกุลชัย

222 นางสาว กัญญาภัชร  กุลถาวรากร

223 นางสาว ศิริวรรณ  จันทร๑เติบ

224 นาง ยินดี  พานิชกุล

225 นางสาว ยาใจ  แสวงหาทรัพย๑

226 นางสาว ธนิสา  นิธิวโรภาส

227 นาย วินันท๑  วงศ๑เอนกอนันต๑

228 นาย รพินทร๑  กงแก๎ว

229 นาง จันทร๑ฟอง  แก๎วอินชัย

230 นาย วรชาติ  นุชประเสริฐ

231 นาง ปิติพร  มีเพียร

232 นาง อวลสุข  แสงหิรัญ

233 นาง เอื้อกานต๑  วรไพฑูรย๑

234 พ.อ.ท.หญิง พรศรี  เดชะคุปต๑

235 นาง เกษราภรณ๑  สุรัตนากร

236 นางสาว พิชยา  ไชยวุฒิ

237 นางสาว วิมลนาถ  ลิวาภรณ๑
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238 นางสาว กวินนาถ  วาสิกานนท๑

239 นางสาว ธนัชพร  ปานทอง

240 นางสาว อุรารัตน๑  ชยุติ

241 นาย ยงยุทธ  หวานแฉล๎ม

242 นางสาว อนุรักษ๑  หวลคนึง

243 นาง ศิรินทร  คงลาภอํานวย

244 นาง นันทวัน  ชอุํมทอง

245 นาง วัญญา  อิเดะ

246 นางสาว อัญธิกา  ถมค๎าพาณิชย๑

247 นางสาว ผกาพรรณ  บูชาธรรม

248 นาย ภูวดล  เพ็งศิริ

249 นาย สายันต๑  บุญประกอบ

250 นาง บุปผา  พรหมสวัสด์ิ

251 นางสาว ศศิวิมล  สมศรี

252 นาง นวลแสงจันทร๑  กันทรัพย๑

253 นาง ลัดดา  จินตกุล

254 นาย สุรชัย  มั่นคงพิทักษ๑กุล

255 นางสาว รํุงลาวัลย๑  สมานชาติ

256 นาย ธงไชย  พวงดี

257 นางสาว สายพิน  ร่ืนสายชล

258 นางสาว พรรณี  จักรวาลวิบูลย๑

259 นาย รัชต๑ธร  ถิระเลิศพานิชย๑

260 นางสาว มัลลิกา  วนิชรานันท๑

261 นางสาว รติพร  วิฑิตอมรเวท

262 นาง ประพิณพรรณ  นุชศิลป์

263 นางสาว พรรณี  รัชตวรคุณ

264 นางสาว เสาวลักษณ๑  ฐิตามรนิฏฐา

265 นาง สุดา  ดํานตระกูล

266 นาง วันเพ็ญ  พัฒนดิลก

267 นาย คมสัน  ศักด์ิโสภิษฐ๑



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

268 นาง นิตยา  ลักษณวิสิษฐ๑

269 นาง ผาสุข  เพียรทํา

270 นาง อุษา  พงษ๑เภตรารัตน๑

271 ร.ต.ท. สุภาพ  เขตวัฒน๑

272 นาง สุธีรา  รํุงเรืองธนะกิจ

273 นางสาว ลักขณา  คุณยศยิ่ง

274 นางสาว จรรย๑นนท๑  ไพศาลวรภัณฑ๑

275 นาง วรรณา  ตรีวิทยรัตน๑

276 นาย พรชัย  เอื้อสุวรรณกุล

277 นางสาว คนิตา  ชาคริตฐากูร

278 นางสาว มยุรี  พฤกษราช

279 นางสาว ธนิสร  ฤกษนันทน๑

280 นางสาว เพ็ญนภา   พิมหิน

281 นางสาว นันทิรา  ตาลสม

282 นางสาว วรุณรัตน๑  พตพันธ๑เลิศ

283 นางสาว จันทร๑พิมพ๑  ล้ิมเรืองโรจน๑

284 นางสาว เปรมจิต  โพธิวราพรรณ

285 นางสาว นิ่มอนงค๑  วิไลหอม

286 นางสาว นิธิมา  หงษ๑ยศ

287 นางสาว ชินานาฏ  ศรีโพธิช์๎าง

288 นาง เจตนี  อําพัน

289 นาง สอนจิตร  เอี่ยมสกุล

290 นาย พิชิต  ตรีวิทยรัตน๑

291 นาย พิทักษ๑  เทพคงศิริพันธ๑

292 นาง วาสนา  เพ็งศิริ

293 นาง สุขสบาย  ฉอ๎อมตะคุ

294 นาง พรไพรินทร๑  ศรีรัตนปิน่ทอง

295 นาย ธวัช  กิตติบัญชากุล

296 นางสาว เนาวรัตน๑  สันตศิริ

297 นาง บงกช  เกํงเขตกิจ



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

298 นางสาว ดาวรํุง  พยัคฆา

299 นาย ยงเกียรติ  เชื้อสกุลวนิช

300 นาง รัชดา  หมั่นแสวง

301 นางสาว อัญธิกา  พงษ๑ภัทรหิรัณย๑

302 นางสาว พิชญ๑ธนิน  วีระเสถียร

303 นางสาว นภาพรรณ  ธรรมขันธ๑

304 นางสาว ชวณัฐ  รัตโนสถ

305 นาง ณฐาพร  พันธุ๑งาม

306 นาง นัยนา  พาสนไกรศร

307 นาง ชาลิสา  ปัชชาพงษ๑

308 นางสาว แสงระวี  ทองแตง

309 นางสาว กมลพันธ๑  ดําสีนิล

310 นางสาว ศิริพร  โพธิรั์ศมี

311 นางสาว เครือทิพย๑  ธีรานุรักษ๑

312 นางสาว รํุงทิพย๑  จารุทรรศนกุล

313 นาง ภัสสร  ไทรงาม

314 นาง สิรีธร  ธรรมรักษ๑เจริญ

315 นาง ชัญญกัลย๑  อังคพิพัฒนชัย

316 นางสาว สมพร  จิตรัตนพร

317 นางสาว วิกันดา  พันธ๑สวัสด์ิ

318 นางสาว ศิรินภา  เซ่ียงหลิว

319 นาง อัมพร  เอี่ยมผา

320 นาง อัชฌา  อยูํสวัสด์ิ

321 นาย สุทธิรักษ๑  ชอุํมทอง

322 นางสาว รวีวรรณ  พัดอินทร๑

323 นางสาว ณัชสฎา  ทีฆเสถียร

324 นาย วุฒิพงศ๑  นิธากร

325 นางสาว สุวรรณา  วงศ๑วังไพศาล

326 นางสาว ศนิชา  อินทรัตน๑

327 นางสาว เพียงตะวัน  ปองธนพิสิฐ



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

328 นาย ชัยพงษ๑  ชัยโอภานนท๑

329 นางสาว ยุวดี  จุมพรหม

330 นาง ณันนภัสร๑  จันทร๑นวล

331 นาง ภาณีวรรณ  ดารารักษ๑

332 นาย สิทธิศักด์ิ  สุทธิธรรม

333 นางสาว ศรีสกุล  บุญยะคงรัตน๑

334 นางสาว กมลพร  สร๎างใหมํ

335 นาง พรทิพย๑  เติมวิเศษ

336 นางสาว พรรณี  เจริญสวรรค๑

337 นางสาว ดวงตา  ศิริวงค๑ ณ อยุธยา

338 นาง สุกัญญา  หงสประภาส

339 นาง พรพิสมัย  นุดนาบี

340 นาย ปราโมทย๑  วังเกล็ดแก๎ว

341 นางสาว หทัยภัทร  ขันธวุธ

342 นาย ณัชพงษ๑  รักติประกร

343 นางสาว วิภาวดี  ศิริมงคลเกษม

344 นางสาว สุชีรา  สารีคาร

345 นาง หทัยภัทร  ศิลาน๎อย

346 นางสาว อรอุมา  แสงสีทอง

347 นางสาว สมร  บูรณะโอสถ

348 นางสาว อรพิน  รัตนวรรณชัย

349 นางสาว สายพร  สยาคํา

350 นาง สุคนธ๑  อุํนหนาฝาค่ัง

351 นางสาว ศรีไพล  พัวพงษ๑ไพโรจน๑

352 นางสาว อโณทัย  จํานงค๑ไทย

353 นางสาว อภิสรา  อุตสําห๑กิจ

354 นาง อุไรวรรณ  ปิลันธนากุล

355 นางสาว ทัศนีย๑  อาลัยนุช

356 นางสาว มัลลิกา  พรหมพจนารถ

357 นางสาว ปาริฉัตร  เรืองศรี



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

358 วําที ่ร.ต.หญิง  ขวัญใจ  กําพลวิญญ๑

359 นางสาว ชลธิชา  งามถาวรวงศ๑

360 นาง สุณี  ผลอวยพร

361 นาย ณรงค๑  จ๎อยศรีเกตุ

362 นาย พชระ  แตงกํอ

363 นางสาว ชีวารัตน๑  สิยาชีพ

364 นาง อรวรรณี  เย็นรมย๑

365 นาง กันทิมา  สิทธิธัญกิจ

366 นาง ปรรพกาล  เกษมพรรณราย

367 นางสาว พร   สุรเวชสุนทร

368 นาง กัญชลี  ปรีดากรณ๑

369 นาง ธนพร  เพ็งบุญ

370 นาย วิเกํง  ลีลาวาปะ

371 นางสาว นันธิยา  สุวรรณทา

372 นาง ฐิติรัตน๑  ธนาลาภพิพัฒน๑

373 นางสาว นภารัตน๑  คงฉิม

374 นางสาว เปรมจิต  ทรงวินัย

375 นาย ธวัช  บุญญาวัฒน๑

376 นางสาว อารีย๑ สมุทรกาญจนเมธี

377 นางสาว ปาริชาติ  เชิดสุข

378 นาย กฤตภาส  แสงเดือน

379 นางสาว สกุลไทย  ไขแสง

380 นาง พัฒนาพร  นิยมศิริ

381 นางสาว ธัญลักษณ๑  ก๎อนทอง

382 นาง ทิพวัลย๑  คุณจิรนาถ

383 นางสาว นฤมล  อํอนโพธิเ์อน

384 นางสาว พิมพ๑สุดา  ละแมนชัย

385 นางสาว สุนิสา  ปรับโตวิดโจโย

386 นาย เทพนคร  ประชิตโชติ

387 นางสาว พัชรีย๑  สิทธิชัยพัฒน๑



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

388 นางสาว สุภาภรณ๑  เกษมพรรณราย

389 นาง พรพิมล  ล้ีสัมพันธ๑

390 นาง จิดาภา  ประรักกะโม

391 นาง ยุพดี  อื้อศรีวงศ๑

392 นางสาว รัญจวน  ศรีวิชา

393 นางสาว ฐิตา  วงษ๑ศุภสิน

394 นาง ธนัญญาภรณ๑  เส็งสาย

395 นางสาว วรางค๑ทิพย๑  หอมทอง

396 นาย วิวิชชัย  เชี่ยวชาญ

397 พอ. จํารัส  รัตนภักดี

398 นาง ปิยาภรณ๑  ตินทุกะสิริ

399 นางสาว ยุพิน  แซํล้ิม

400 นางสาว ปฤษณา  จันลือชัย

401 นางสาว ณัฐชยา  นาคหฤทัย

402 นาง สุภาพร  ภิญโญธรรมโนทัย

403 นาย ทวีชัย  มะลิลาพันธุ๑

404 นางสาว แก๎วมณี  ประทุมชัย

405 นาง เพ็ญแข  โพธิอ์ยูํ

406 นาง สุมาลี   อเนกสิทธิสิน

407 นาย พณภัค  พรหมคุณ

408 นาย บุญเชิญ  ดิษสมาน

409 นาง กุพชกา  โรจนสุวรรณ

410 นาย เสริมศักด์ิ  โรจนสุวรรณ

411 นางสาว กัญทิมา  จังกาจิตต๑

412 นางสาว โสภา  นนทะสายา

413 นาย ชยุต  เชาว๑สมภพ

414 นางสาว สัญญา  หารลา

415 นาง วิมลวรรณ  พลเดช

416 นางสาว รัติกานต๑  สายแปง

417 นางสาว วิไล  ธนสารอักษร



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

418 นาย สวําง  อัมพรพันธ๑

419 นางสาว สุพัตรา  จิรันดร

420 นางสาว สิริวรรณ  กาจกล๎า

421 นาย ชูศักด์ิ  ภักดีภัทรากร

422 นางสาว ณัชชารีย๑  ปิยะจิรวัฒน๑

423 นางสาว แววสิริ  ยีรัมย๑

424 นางสาว นลินรักษ๑  ลักษณวิสิษฐ๑

425 นาง อัจฉรา  เพ็งทอง

426 นาย สมนึก  สมบูรณ๑สร๎าง

427 นางสาว ศิริพรรณ  สุจิตวนิช

428 นางสาว อัจฉรา  สุจิตวนิช

429 นางสาว ภัฏฏินี  กําแพงแก๎ว

430 นาย สิทธิเดช  หุนํชํางไม๎

431 นางสาว ณัฐพัชร  นพชญานนท๑

432 นางสาว สุกัญญา  ยางศิลา

433 นางสาว กรรณิการ๑  จิตบุญญาพินิจ

434 นางสาว นิตยา  ดวงศรี

435 นางสาว นฤมล  ผุยมูลตรี

436 นางสาว สุรีรัตน๑  สกุลจิตตเจริญ

437 นาง ศิรินภา  ถนอมธนสาร

438 นาง สมลักษณ๑  วัฒนสารสมบูรณ๑

439 นาง แสงรวี  สัจจโสภณ

440 นางสาว มณฑิตา  พุมํไม๎ทอง

441 นาง ธันยพร  เสรีลัดดานนท๑

442 นาง อรุณวรรณ  สํุมศรีสุวรรณ

443 นาย เกรียงศักด์ิ  ศิรินวเสถียร

444 นางสาว อรวดี  วิวัฒนาภา

445 นางสาว อ๎อยทิพย๑  โสดา

446 นางสาว พุมรินทร๑  เล๎าอรุณ

447 นาย อนุรักษ๑  จารุวัฒนาศิริ



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

448 นางสาว ปิยพัชร๑  ภูศิริ

449 นางสาว ประไพ  ชโลธร

450 นางสาว วิภาพร  พูลเกษ

451 นางสาว สุนิตย๑  โตวิเศษ

452 นาง สุวัสสา  พงษ๑อําไพ

453 น.อ. มะโนธรรม  พงษ๑อําไพ

454 นางสาว บุษบง  ขําแป้ง

455 นางสาว ประภาวัลย๑  รํุงธรรมบัวบาน

456 นางสาว พรพรรณ  ทิพสิงห๑

457 นาง ฐิตาภา  วรรณศิริ

458 นาง เอื้อมอรุณ  พรหมอินทร๑

459 นางสาว เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ

460 นางสาว ทิพย๑วรรณ๑  ชาติรักษา

461 นางสาว เพชรรัตน๑  จันทร๑บัว

462 นาง ศศิรภัสสร  ปัญญาแก๎ววัฒนา

463 นางสาว สุชาดา  อมรภักดีเจริญ

464 จ.ส.อ. อนันต๑  สอนสังข๑

465 นางสาว สุดา   ศิริสุภา

466 นางสาว ชัชวาลย๑  ชูวา

467 นางสาว กรกช  แสงวันลอย

468 นาย ศิริชัย  กอประเสริฐศรี

469 นาง เนตรดาว  ยวงศรี

470 นางสาว นฤมล  ประเสริฐกรรณ๑

471 นางสาว พวงเพชร  เพชวชู

472 นางสาว จิตราพร   รณรงค๑

473 นางสาว สาวิตรี  มีสุขศรี

474 นางสาว ทานตะวัน  กิริมิตร

475 นางสาว ยุพา  มูลสาร

476 นางสาว สมหมาย  กลัวผิด

477 นางสาว กิ่งแก๎ว  ชมภูพืน้



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

478 พ.ต.ท.หญิง จรรยา  พรมดี

479 นางสาว บุญตา  ด๎วงอุไร

480 นางสาว โสภา  ชูแสง

481 นาย พรชัย  วัชรวิทยสุนทร

482 นาง นิธิปรียา  บรรจงธิติทานต๑

483 นาย ดํารงค๑รักษ๑  สิงห๑โตขํา

484 นาย กอบชัย  ปฐมโพธิภัทรสุข

485 นาย ปริญญา  โพธิม์าก

486 นางสาว อัญชลี  จังอินทร๑

487 นางสาว สมรรัตน๑  กมลวัทนนิศา

488 นางสาว จริยา  อุปผล

489 นาง ฉัฏฐทิพย๑  รังษีธรรม

490 นาง ดวงตา  เงินอ๎น

491 นาย ไชยณรงค๑  สันธิศิริ

492 นางสาว มนิสา  พิศุทธิสิ์นธพ

493 นางสาว ธนัญญา   กาญจนาภาส

494 นาง ประทิน  แหลํงสนาม

495 นาง ประไพ  วุฒิวัฒน๑

496 นางสาว พิมพ๑สุข  แหลํงสนาม

497 นางสาว สุรีย๑พร  นามศิริพงศ๑พันธ๑

498 นางสาว อมรศรี  ลีลาปัญญาภรณ๑

499 ร.อ.หญิง ศุจิรัตน๑  ปุยะกุล

500 นางสาว ลัดดาวัลย๑  จาดพันธุ๑อินทร๑

501 นางสาว อรุณี  เนียมเงิน

502 นางสาว เสาวนีย๑  พงษ๑พานิชอักษร

503 นางสาว อรอินทุ๑  สกาว๑วัฒนานนท๑

504 นาง พรรณวดี  จิตต๑ดํารงค๑

505 นาง นิเวศน๑  ปัจจุสมัย

506 นาง อนัญญา  เหลืองอรุณ

507 นาย ไพบูลย๑  เจริญพรเวช



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

508 นาย ทวีศักด์ิ  สิงห๑ศรี

509 นางสาว วรรณทนา  รักษาวงษ๑

510 นางสาว กัญจน๑วลัย  อุํนสิริชัย

511 นางสาว ภัทรานุช  เอกวโรภาส

512 นาง อัจฉรา  จันทนภุมมะ

513 นางสาว ปิยาภรณ๑  พงษ๑เกิดลาภ

514 นาง บุญล๎อม  ขํานอง

515 นาง กัญญา  จงฌานสิทโธ

516 นาง นภพรรษ  สุดปาน

517 นาง ระวิวรรณ  พุทธสันติธรรม

518 นาง สุคนธรัตน๑  ศรีศิลป์โสภณ

519 นางสาว ฉัฏฐาภรณ๑  สุวัณณะวยัคฆ๑

520 นาย พิศิษฐ๑  โสมวดี

521 นางสาว ทรงศรี  เลาหระวี

522 นาย สมบูรณ๑  แตงโสภา

523 นางสาว ฐาปนีย๑  อุไรศรี

524 นาง เสาวภา  สุรเวช

525 พญ. นลินี  สุทธิพิศาล

526 นาย กิตติกาจ  สุทธิพิศาล

527 นาง ปัฐมาภรณ๑  อิงคสิทธิ์

528 นาง สมวลัย  รักติประกร

529 นางสาว อมรรัตน๑  เกียรติกอบชัย

530 นางสาว นิธิกุล  อัตชู

531 นาง อัมพร  ชวพงศ๑

532 นางสาว อรทัย  สารกุล

533 นาง จันทิชา  มหาดํารงค๑กุล

534 นางสาว นันทนา  ลัดพลี

535 นางสาว ธนาธิป  ฉิมแพ

536 นางสาว วัชราภรณ๑  อภิวัชรางกูร

537 พ.ต.ท. ณัฐสกล  อรรจนสุพพัติ



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

538 นาย ธนโรจ  วรรณศรีสวัสด์ิ

539 นาง วาสนา  อรรถเวที

540 นางสาว อัจฉรา  คิวรักษาวงศ๑

541 นาย พิเชษฐ  ศรีกําพล

542 นาง ปราณี  กาญจนดุล

543 นางสาว นารีวรรณ  จิระพงศ๑พัฒนา

544 นาง ปิยะพร  เจริญสุข

545 นาง บารมี  ธนาประชุม

546 นางสาว ชุติกาญจน๑  เลิศวิริยะจุติ

547 นาย ชัยรักษ๑  ชมสินทรัพย๑

548 นาย วัชรชัย  สิยาชีพ

549 นางสาว ปทิตตา  ไขํนาค

550 นางสาว พรรณภา  เหมือนผ้ึง

551 นางสาว วรรณา  สีล้ินจี่

552 นาย พลัง  อัศกุลโกวิท

553 นาย วีระพงศ๑  หลํอสมบูรณ๑

554 นาง ธนกร  ภาเจริญสิริ

555 นางสาว รจิตรา  นาคสัมฤทธิ์

556 นาย ธนกร  เนตินิยม

557 นางสาว หทัยรัตน๑  ทําหิน

558 นาง ลุยง  ตรัยไชยาพร

559 นางสาว พงศ๑ภรณ๑  โพธิพ์ูลเงิน

560 นางสาว จันทร๑จีรา  บุญรอด

561 นางสาว สมศรี  เปีย่มศิลธรรม

562 นาย ณภัทร  พานิชการ

563 นาย ทวีลาภ  สรรพกิจไพศาล

564 นางสาว กมลพร  พูลพุฒ

565 นางสาว นราภรณ๑  เจริญศรีธงชัย

566 นาง รสินทรา  วงค๑แสงโสม

567 นาง สุวรรณา  เกียรติถาวรเจริญ



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

568 นาย สุวิช  จิตรเกษมสุข

569 นางสาว วิสารักษ๑  ชัยชํานาญ

570 นาง อัมพรทิพย๑  สกุลจันทร๑

571 นางสาว สุพรรณนี  วงษ๑เกิด

572 นาย เกรียงไกร  สกุลเดช

573 นาง กมลทิพย๑  สุขวรรณ

574 พันตรี เกรียงศักด์ิ  ชัยชนะกิจพงษ๑

575 นาง ศิริจิต  กรีประเสริฐกุล

576 นาง ทิพย๑สุดา  อาริยวัฒน๑

577 นางสาว ประพัสสร  วรรณทอง

578 นาง บุษราภรณ๑  จันทา

579 นางสาว สมญช๑  เชื้อสิงห๑

580 นางสาว ธัญญา  ค๎าขึ้น

581 นาย สําราญ   เพ็งสวัสด์ิ

582 นาง ละไม  เพ็งสวัสด์ิ

583 นาย ลอยชาย  บุญปล้ืม

584 นางสาว จันจิรา  หาญศิริการ

585 นาย กิติพัฒน๑  วงศ๑อกนิษฐ๑

586 นางสาว ศุพิชฌาย๑  สายศรีแก๎ว

587 นางสาว ปิยนุช  เหํวศิริ

588 นางสาว โชติมา  ฉาดนอก

589 นาง ศุภวรรณ  รัตนโอภาส

590 นาง จารุวรรณ  นาคะพันธุ๑

591 นางสาว ปสุดารัตน๑  พานทอง

592 นางสาว ภัคธีมา  มหาชัย

593 นาง อุษณีย๑  พิทักษ๑ประเวช

594 นาง สุดธิดา  กิ่งเพชรรํุงเรือง

595 นางสาว พรนภัส  มูลกุล

596 นางสาว กชกร  กอธงชัย

597 นางสาว พูนศรี  ติรกาญจนา



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

598 นาย ชาญวิทย๑  ชัชวาลวรเดช

599 นาย ปัญณวัชญ๑  ชูพันธ๑นิส

600 นางสาว ธารทิพย๑  โคกดอกไม๎

601 นาง กิตติยา  กฤษณะพันธ๑

602 นาง สุมานา  สุวิทย๑วรกุล

603 นาง เกษสุดา  โพธิไ์พโรจน๑

604 นางสาว นันทิยา  ยําสัน

605 นางสาว กมลพรรณ  หาญวงศ๑ไพบูลย๑

606 นาง ดุษณีย๑  ทองเกล้ียง

607 นางสาว สาคร  ภูชํานิ

608 นางสาว สุวิภา  นิตยางกูร

609 นางสาว อมรา  เตชะสีไพฑูรย๑

610 นางสาว วราภรณ๑  ยิ่งดัง

611 นาง วริยา  ลีวัฒนา

612 นาง สุภา  ตันติวิสุทธิ์

613 นางสาว ประพิณ  ทัพกาญจนะ

614 นางสาว อานันทนา  บุญยืน

615 นางสาว รสริน  ประคองวงษ๑

616 นาย สุรพงษ๑  โพธิไ์พโรจน๑

617 นาย คิชพจน๑  เพ็ชรกลม

618 นาย ชเนศวร๑  เจียวทําไม๎

619 นางสาว วรรณี  อังอํานวยศิริ

620 นาย ธเนศ  ประกอบ

621 นาง จินตนา  เปียสวน

622 นาวสาว กาญจน๑รวี  ถิระเลิศพานิชย๑

623 นางสาว สมคิด  ศรีสวัสด์ิ

624 นาง พิมพ๑พันธุ๑  เจริญแสน

625 นาง สุมาลี  นาคสุข

626 นาย นนท๑วัฒน๑  พูลบุตร

627 นางสาว ดาวรํุง  สุพฤฒิพานิชย๑



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

628 นาย จิรเดช  แสนสุวงษ๑

629 นาย สุขชัย  ชวลิตานนท๑

630 นางสาว ศิริรัตน๑  มงคลประดิษฐ

631 นาง แสงเพ็ญ  ชวลิตานนท๑

632 นางสาว กฤติยา   สุรอมรรัตน๑

633 นาย ปิยพันธุ๑  โอสถาวณิชวงศ๑

634 นางสาว กมลรัตน๑  ณ หนองคาย

635 นางสาว เสาวนิตย๑  ปละวัง

636 นาง เฉลยพร  บุญภักดี

637 นาย อภิรักษ๑  กรมวังก๎อน

638 นาง ณัฐวลัย  น้ําทอง

639 นางสาว สุพิศ  ชาติสกุล

640 นางสาว จิราภรณ๑  เดชสุวรรณ๑

641 นางสาว พรเพ็ญ  จีระศิลป์

642 นางสาว จิรารัตน๑  ตันมาลีหอม

643 นางสาว ปรีญารัตน๑  มะลัยทอง

644 นางสาว รัชนีวรรณ  ตันวิเชียร

645 นางสาว ภาชุญา  สุรเกียรติกุล

646 นาย อาณัติ  เทียนชัย

647 นางสาว สุมนมาลย๑  บรรจงศิลป์

648 นางสาว ดรุณี  เตชะทวีวัฒน๑

649 นางสาว จารุวรรณ  ลอรัชวี

650 นาย มารุธ  เมืองแก๎ว

651 นางสาว ลินดา  อมรสิริพาณิชย๑

652 นาง ธนพร  จิรัตนานนท๑

653 นางสาว อัจฉรา  เหลืองสวัสด์ิ

654 นางสาว ขวัญฤทัย  เจนสิริกานต๑

655 นาย ปรีชา  เสมา

656 นางสาว ชัญญภัค  เจตนาสัมฤทธิโ์ชค

657 นาง ชาคริยา  หลิน
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658 นางสาว ฉันทนา   สีทองกิจพิศาล

659 นางสาว วิราวรรณ  จึงวัฒนา

660 นางสาว ชุลีกร  ขวัญชัยนนท๑

661 นาง ยุพา  เต็งวัฒนโชติ

662 นางสาว พัชรา  ถาวร

663 นางสาว ภาวิณี  เส็งสันต๑

664 นาง พิทูริณี  ยุกตะนันทน๑

665 นางสาว ดวงใจ  ต้ังยิ่งเจริญ

666 นางสาว วนิดา  รุจิเกียรติกําจร

667 นางสาว มณฑา  ปัน้ทอง

668 นาง ชวิดา  สุขนิรันดร๑

669 นางสาว สมัชญา  จันทร๑ละมูล

670 นางสาว ประภาพร  บัณฑิตไพฑูรย๑

671 นางสาว พรรณินี  อมรรัตน๑

672 นาย พงศ๑พันธ๑  กาญจนสิงห๑

673 นาง สุขุมาล  ฉายะศรีวงศ๑

674 นางสาว พรจิตร๑  สมิทธิน์ราเศรษฐ๑

675 นาง วรรณวิมล  พํวงสุวรรณ

676 นางสาว ขวัญญตา  ไตรจันทร๑

677 นาง ปาริชาด  ชัยยานนท๑

678 นาง กรรณิการ๑  มังกโรทัย

679 นางสาว ศศิฌา  อาการส

680 นางสาว ทศพร  เรืองนาราม

681 นาย เอกศิลป์  ทนันไชย

682 นาย สกล  ไผทรักษ๑

683 นางสาว สกุณา  ทุงํยอ

684 นาง เยาวลักษณ๑  ชูประเสริฐ

685 นาง รสสุคนธ๑   ลีวานันท๑

686 นางสาว ณัฏฐา  สินธุเจริญ

687 นาง งามเนตร  เอี่ยมนาคะ
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688 นาย บวร  จันทร๑โภคาไพบูลย๑

689 นาง รัตนา  สุกุมลจันทร๑

690 นางสาว ทิพวัลย๑  ศรีแก๎ว

691 นาง นัยนา  อภิวัฒนพร

692 นางสาว สุธีรา  เอี่ยมสุภาษิต

693 นาย เรืองยศ  เลิศสุขุมวนิช

694 นาย ปริญญา  ปริญญานุสสรณ๑

695 นาย ภูษิต  จิตต๑ปราณี

696 นาย บวร  จึงสิริมนตรี

697 นาย ประศาสน๑  สวัสด์ิอําไพรักษ๑

698 นาง ประกาย  เพชรบุญ

699 นางสาว รสวรรณ  หงษ๑สุวรรณ๑

700 นางสาว พรทิพย๑  เอื้อวนาปักษา

701 นาง ชลกร  ชัยณรงค๑

702 นาง กณภา  ชิม

703 นาง พรรณิการ๑  โปธาคํา

704 นาย อนวัชช๑  รักษ๑วรรณวงศ๑

705 นาง อัจฉรา  รักษ๑วรรณวงศ๑

706 นางสาว ศรีรัตนา  จันทร๑ฉาย

707 นาง สุประวีณ๑  โพธิน์๎อย

708 นางสาว ศิริรัตน๑  พุมํบางแก๎ว

709 นาย จารึก  เสมอํวม

710 นาง กรณัฐ  น๎อยจํารัส

711 นางสาว อรวรรณ  พงศ๑พานิช

712 นาง ปุญชรัสมิ์  พงษ๑พานิช

713 นางสาว สมพร  คัจฉานุช

714 นางสาว จินห๑จุฑา  เจริญศรีเมือง

715 นางสาว ศรีสุรางค๑  เคหะนาค

716 นาง กัญชรส  แผํนทอง

717 นาย อุดม  แผํนทอง
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718 นาง วีณากร  สุวรรณสินธุ๑

719 นาง จิรพร  วาณีสุบุตร

720 นาง อรณัส  ยวงทอง

721 นางสาว กิ่งกาญจน๑  อินทจินดา

722 นางสาว อรพินท๑  เด็กหลี

723 นาง ภัณฑิรา  กาญจนกีรณา

724 นาง ชีพสุมน  เจริญผล

725 นาง พรทิพย๑    มีชัย

726 นาย ธีรพล  จันทร๑สังสา

727 นางสาว วราภรณ๑  ดวงมณี

728 นางสาว ลัดดาวรรณ  รัตนเดชโสภา

729 นาง วรณัน  ธนศิริรักษ๑

730 นางสาว ศิริรักษ๑  ทักษิณากุล

731 นางสาว วัทนินท๑  เอื้ออรรถการ

732 นางสาว บงกชรัตน๑  สามัญเมือง

733 นางสาว อมรรัตน๑  ชื่นสุวรรณ

734 นาย สมชาย  นาคบุญชํวย

735 นาง เนตรชนก  มาฆทาน

736 นางสาว ทัศนีย๑  หวังพัฒนธน

737 นางสาว สุนารี  พุกดํา

738 นาย ปุริม  เต็มพร๎อม

739 นาย ทวีเกียรติ  ฉัตรทวีวุฒิ

740 นาง มณีรัตน๑  ทอหุน

741 นางสาว ปราณี  ชัยศิลป์

742 นาง วชิรา  สืบศิริวิริยะกุล

743 นางสาว สุดารัตน๑  เพ็งจันทร๑

744 นาง บําเพ็ญ   แสงมณี

745 นาง ปรียาพร  มีชูวรพงศ๑

746 นางสาว สนทนา  บูรณะธนัง

747 นาย สุภสิฐ  อุบลสถิตย๑



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

748 นางสาว ศิวาภรณ๑  โภคภิรมย๑

749 นาง เสาวภา  ก๎าวสมบูรณ๑

750 นางสาว ยุพากร  วิศิษฎ๑วุฒิพงศ๑

751 นาง เพ็ญนภา  จันทร๑อุทัย

752 นาง จงดี  เฟือ่งมารยาท

753 นาย บุญสํง  หวังสินทวีกุล

754 นางสาว เนติมา  วิกรมโรจนานันท๑

755 นาย นพพร   จิ๋วประดิษฐกุล

756 นางสาว อุษณีย๑  เอกสุวีรพงษ๑

757 นางสาว พุทธมาศ  สุพันทวี

758 นางสาว ชุลีวรรณ  ไชยเพชร

759 นางสาว วิณุรา  เทพวาริน

760 นาย เรวัต  ไชยเพชร

761 นาง นวลนิตย๑  ไชยเพชร

762 นาย ทวีสา  เครือแพ

763 นางสาว นาฏฤทัย  ผลผลา

764 นาง แสงสุทธิ ์ สุขทอง

765 นาง พรทิพย๑   ศรีสุวรรณ

766 นาง กาญจนา  พูลผล

767 นาง นันทยา  คัดนานตดิลก

768 นางสาว สุชาดา  บุญสุข

769 นาง ณัฐนันท๑  สายชํวย

770 นาย สนธยา  เนียมมูสิก

771 นาย เอกลักษณ๑  ธรรมสุวรรณ

772 นาย คะนองศิลป์  แดงทอง

773 นาย ฤทธิท์ี  เกษบุรี

774 นาย นิยม  จันทร๑แทํน

775 นาง สุทธิรัตน๑  วิริยานนท๑

776 นางสาว จุฑาภรณ๑  กีรติชีวิน

777 นาย อนุรักษ๑  เพชรสวัสด์ิ



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

778 นาง นารีรัตน๑  เวชบุญ

779 นางสาว ดุษฎี  ถนัดชําง

780 นางสาว สิณีนาฎ  โชติเวทย๑ศิลป์

781 นาง ณิชชาภัค  วรรณะ

782 นาง พรรณราย  ระวิวงศ๑

783 นางสาว มลิวรรณ  แจํมสุริยา

784 พันตรีหญิง นพวรรณ  วรวิชยาภรณ๑

785 นางสาว ยูเลียนนา  พงศ๑ธนสาร

786 นาย พงค๑กิจ   ศิริยงค๑

787 นาง ลิเลียน  วิวัฒน๑

788 นาง เพ็ญประภา  พยาคภิบาล

789 นาย นพพร     น้ําเพชร

790 นาย มนตรี  ล่ิมระนางกูร

791 นาง สรรพ๑นิธิ  วิริยานนท๑

792 นาง พรสวรรค๑  บุญศรีโรจน๑

793 นาง นิตยา  ชํางสาน

794 นางสาว ประไพจิตต๑  เดชากรณ๑

795 นาง คณิตญา  เนียมกล่ิน

796 นาง กฤษณา  คลอวุฒิเสถียร

797 นาง สายสุนีย๑  ชัยชนะ

798 นาย อรุณ  พงษ๑พิพัฒน๑วัฒนา

799 นาง สิริพร  อนุพันธุ๑สกุล

800 นาง วิจิตรา  ค๎ุมมี

801 นางสาว อภิชญา  รัตนโอภาส

802 นางสาว สุธาสินี  ทองวรรณ๑

803 นาง วรรณา  จินดา

804 นางสาว จงรักษ๑  ศรีสุข

805 นาง สุดารัตน๑  ชินธนเศรษฐ๑

806 นาง ทิพวรรณ  ธิมะณี

807 นาง เทพินทร๑  อินเกต



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

808 นาง ไพเราะ  พงษ๑พิพัฒน๑วัฒนา

809 นาง ผุสดี  เอกวัฒนกุล

810 นาย สมเจตน๑  เณรรักษา

811 นาง สุวรรณา  ด๎วงมหาสอน

812 นาง คมขํา  นงนุช

813 นางสาว วาสุกาญจน๑  เบ๎าลี

814 นาง พัชรพร  ลัดดาพงศ๑

815 นางสาว อังคนา  อัศวบุญญาเดช

816 นางสาว วัลลภา  พํวงขํา

817 นาง วัชรี  วัฒนชัย

818 นาง พนิดา  ชื่นเชื่อม

819 นางสาว ปรารถนา  ชลวาสิน

820 นาง สุมณี  ตันติยวรงค๑

821 นาง จงรักษ๑  มากจันทร๑

822 นาย บํารุง  ชมภูวรณ๑

823 นาง ปัญจาภรณ๑  เจียมจันทร๑

824 นาง วรรณพร  แจํมจํารัส

825 นางสาว จิดาภา  แทํงหอม

826 นางสาว ไพรชิตร  เจตะภัย

827 นาง อโนชา  จีนงาม

828 นาง ชินนันทน๑  จันทรัศมี

829 นาง สุภาวัลย๑  จาริยะศิลป์

830 นาง วิภาวี  สุธากุลวิรัฐ

831 นางสาว ยุพดี  ชมดี

832 นาง เลขา  หินแก๎ว

833 นาง ภัทราพร  มานิตย๑

834 นาง เบญจมาภรณ๑  ภิญโญพรพาณิชย๑

835 นาง อรอุษา  ลาภยุติธรรม

836 นาง ละอองแก๎ว  ลิมป์หวังอยูํ

837 นางสาว ภิญญาพัชร๑  แตงจุ๎ย



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

838 นางสาว อรุณ  พุทธบุรี

839 นาย วิทยา  สวํางจิตร

840 นาย อุดร  หงษ๑ทอง

841 นางสาว อัญชลีกร  ทองแชํม

842 นางสาว ธิดาวรรณ  โพธิดารา

843 นาง ฐิตาภรณ๑  ถิระวัฒนพิเชฐ

844 นาง สุขศิริ  คําเล็ก

845 นางสาว ลลิตา  หมัดสะแหละ

846 นางสาว กมลภัทร๑  สวัสด์ิโกศล

847 นางสาว เกษรา  เวทยานนท๑

848 นาง สุดา  เหลําโผน

849 นาย วิพัฒน๑  เนื่องศรี

850 นาง กนกวรรณ  พรหมบริรักษ๑

851 นาง มัลลิกา  พรไชยสงค๑

852 นางสาว จารุนันท๑  นันทะเสน

853 นางสาว มยุรี  ประคําทอง

854 นางสาว อัญชุลี  ประคําทอง

855 นาง ทิพย๑จันทร๑  ภูคําวงศ๑

856 นาง อัจฉรา  ดํานสวําง

857 นาง วศินี  ลือชา

858 นางสาว พรวรรณ  โฆษิตสุริยะพันธุ๑

859 นาง นงคราญ  จารุวงศ๑

860 นางสาว กัญญานัฐ  จันทร๑สวัสด์ิ

861 นาง วันเพ็ญ  ไชยกิจ

862 นาย มลินทร๑  วีระรัตนโรจน๑

863 นาง สุชีวา  วิทยาวงศรุจิ

864 นาง สุรีพร  แสงศิริไพศาล

865 นาย ณฤสิทธิ ์ สุธาทองไทย

866 นาย วัชรินทร๑  จงกลสถิต

867 นาง บุบผา  น๎อยมาลัย



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

868 นาง วัลลภา  วงษ๑รักษ๑

869 นาง ประไพ  วงษ๑ศรีแก๎ว

870 นาง ปราณี  อรุณวงศ๑ ณ อยุธยา

871 นาง พรรณทอง  เกิดทวี

872 นางสาว จันทนี  สัตยรํุงเรือง

873 นางสาว ผกาวรรณ  อุดร

874 นางสาว เพ็ชรรัตน๑  แซํอึ้ง

875 นางสาว สุรีพร  สกุณี

876 นาง พนิดา  รักประสิทธ๑กูล

877 นาง อุดม  ภูทํอง

878 นางสาว นิสิตา  มากชํวย

879 นางสาว นันทิยา  ไชยวงศ๑

880 นางสาว อรุณี  คําจุํน

881 นางสาว อรอุมา  อํอนเกตุพล

882 นาง ดวงดาว  เพ็ชรปัน

883 นางสาว สมบัติ  บุญทน

884 นาง ปราณี   สิริรํุงเรือง

885 นางสาว บุษยามาศ  นวลวิจิตร

886 นาง รํุงเรือง  อินโทํโลํ

887 นางสาว จินทนา  นกแก๎ว

888 นาง รัตติยา  จันทร๑ฉวี

889 นางสาว วีราวัลย๑  ปุญญอมรศรี

890 นาง สิริกร  จอห๑นสโตน

891 นาง นฤมล  องค๑วิมลการ

892 นาง สุพัตรา  จารุอริยานนท๑

893 นางสาว เพชรรัตน๑  ผลให๎

894 นางสาว กัญญา  กิตติสัตยกุล

895 นาง พรรณี  ตัณฑวณิช

896 นางสาว พิริภัสร๑  คําวิเศษณ๑

897 นาง วาสนา  กํอส๎าย



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

898 นางสาว ธัญญพัฒน๑  พุกกะเวส

899 นาง นฤมล  สุวัณณาคาร

900 นางสาว สุนันทา  มาลี

901 นางสาว เขมิสรา  ผลาพฤกษ๑

902 นางสาว สุธิรา  จุลพรหม

903 นางสาว แสงเดือน  เสาะแสวง

904 นางสาว ลีนา  ลีฟิวเวอร๑

905 นางสาว ปริม  ตันติสุทธิเวท

906 นางสาว สุพัฒตรา  คะเชนทร๑

907 นางสาว อังกาบ  เรืองดํา

908 นาย อนันต๑  ศักดินนท๑

909 นางสาว เพ็ญพักตร๑  เพชโรภาส

910 นาง อนงค๑รัตน๑  เทพพิทักษ๑

911 นาง อังสนา  งานวงศ๑พาณิช๑

912 นางสาว อุษา  วัฒนะ

913 นาย รัชวุฒิ  ผ๎าเจริญ

914 นางสาว กุลวดี  กุลศรีสมบัติ

915 นาย หิรัญ  ประสารการ

916 นางสาว สุวรรณา  พานิชวงศ๑

917 นาย นิรันดร๑  ทวีกุล

918 นาย อนุ  ยกทอง

919 นางสาว อรุณี  ศุภนาม

920 นาง สดุฎดี  รุจิวงศกร

921 นาง สมศรี  ศิวะคุณากร

922 นาย สมนึก  ฮาเส็ม

923 นาย เอกรินทร๑  วริทธิกร

924 นางสาว ณรรฐวรรณ  คูชัมภู

925 นางสาว กันยารัตน๑  เสง่ียม

926 นาง จุไร  สกลุเผือก

927 นาง ศิริลักษณ๑  ทัพธานี
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928 นางสาว ทัศนีย๑  เอกวานิช

929 นางสาว ลดาวัลย๑  จริตงาม

930 นาง ผาสุก  สิขรียะ

931 นางสาว ศรีแพร  เอ๎งฉ๎วน

932 นางสาว วิลาวัลย๑  รงค๑สกุล

933 นาย พรเทพ  เรืองเดช

934 นางสาว ชนม๑นิภา  เสียงประเสริฐ

935 นาง พิกุล  เสียงประเสริฐ

936 นาง ธัญพัฒน  ฤทธิผล

937 นางสาว สุภัค  ภาคแก๎ว

938 นาย เลิศศิลป์  เชื้อท๎าว

939 นางสาว ชนิตา  เลิศกุลธน

940 นางสาว ปรารถนา  บุญโญ

941 นางสาว มนัญญา  ภูเํจริญ

942 นางสาว วิภาดา  แสงจ๎า

943 นาย ประพฤทธิ ์ ข๎อเพชร

944 นาย ยุทธนา  สงวนนาม

945 นาย อรรถพล  อนุรุทธิกร

946 นางสาว นริศรา  เดชธราดล

947 นาย ธนเดช  ตรงกมลธรรม

948 นางสาว จารุวรรณ   แขมคํา

949 นาง จุฑาภรณ๑  เมืองจร

950 นาง ดารารัตน๑  พานิชย๑

951 นางสาว สกาวรัตน๑  ติปะยานนท๑

952 นางสาว นิพาภร  บัวนุ๎ย

953 นางสาว ศุภกาญจน๑  สุตันติราษฎร๑

954 นาง กมลาภรณ๑   จีนนาพัฒ

955 นางสาว รัตน๑ติกาล  นุํนสังข๑

956 นาง จิตประภา  วนาพิทักษ๑

957 นาง วิมลรัตน๑  เสนารัตน๑
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958 นางสาว รัตนา  บุญอาจ

959 นาย สําเริง  กาญจนเมธากุล

960 นางสาว พัชริยา  ธัญประสาท

961 นางสาว จินตนา  ล่ิมระนางกูร

962 นางสาว จุฑามณี  ณ นคร

963 นางสาว อารยา  สํองศรี

964 นาย อัครเดช  มาศธนพันธ๑

965 นาย พนม  มุทาพร

966 นางสาว ชนิดา   กองกุล

967 นางสาว วารุณี  ตันติวิสุทธิ์

968 นางสาว นันทนัช  วิเศษสุข

969 นาย สุทร  ตันบี้

970 นาย อนึ่ง  ทรัพย๑เอี่ยม

971 นาย จิรพงษ๑  สุทธะมุสิก

972 นางสาว อุมาวัลย๑  จ๎านสกุล

973 นาง ประภาพรรณ  เรืองศิริ

974 นาง วรพร  เกียรติวุฒิอมร

975 นาง บุษบง  แสงสีดา

976 นาง สกุลรัตน๑  ชัยสิทธิ์

977 นาย พิเชษฐ๑  อัศวสัมฤทธิ์

978 นาย เนรมิต  พรมทา

979 นาย ปกรณ๑  เกียรติวุฒิอมร

980 นาง ชุติกานต๑  กระเป๋าทอง

981 นาย บุญชู  เพ็ชรรัตน๑

982 นางสาว สนัย   ปานสูง

983 นาย วิชิต  บัวศรี

984 นาง ทิพย๑วัลย๑  บัวศรี

985 นางสาว มีนา  ไตรรงค๑จิตเหมาะ

986 นาง บุญยัง  คํานึง

987 นาง วัชรี  คลธา
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988 นาง ฉวีลักษณ๑  ศิริคําเพ็ง

989 นางสาว สุภาวดี  จุฑากฤษฎา

990 นาย นพดล  แสงศิริบรรพต

991 นาง นภาพรรณ  ภัทรธนานันท๑

992 นาง ประสพสุข  แก๎วประสิทธิ์

993 นาง ราตรี  ปานสวําง

994 นางสาว กษิญา  เมืองสอน

995 นาย สงวนศักด์ิ  พลโยธา

996 นางสาว เวธกา  มณีเนตร

997 นาง จรรยา  อภัยนอก

998 นาง อภิชยา  ตันประภัสศร

999 นาง กรุณา  สวํางไสว

1000 นาย แฉล๎ม   อิ่มอุไร

1001 นางสาว สุรีรัตน๑  ธนากิจ

1002 นางสาว วฐานี  อยูํพุมํ

1003 นาง ประภาศรี  วงศ๑มิตรแท๎

1004 นาง อรุณรัตน๑  ขําทิพย๑พาที

1005 นาง สุจิตร  อาแวเลาะ

1006 นาง สินี  สิงห๑หิรัญนุสรณ๑

1007 นาย ณิภัทร๑พน  สุภาวิตา

1008 นาง สุวรีย๑  ชาติรังสรรค๑

1009 นาย นพ  เมฆสุต

1010 นางสาว กรรณิกา  ปัญญาภู

1011 นาง อมรรัตน๑  นวลแสง

1012 นาย อนุสรณ๑  รัตนสนธิ์

1013 นางสาว นิธิกานต๑  บุญคง

1014 นาง อุไรศรี  ขํานุรักษ๑

1015 นาง พิมพ๑วลัญช๑  เชื้อชมกุล

1016 นาง วังจันทร๑  กิตติภาดากุล

1017 นาง พัชนี  ทองรํวง



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

1018 นาง ประทักษ๑วัล  สุขสําราญ

1019 นาย ธราวุฒิ  โกศล

1020 นาย สานิต  พัฒนศิลป์

1021 นางสาว สมสวย  กาญจนสุวรรณ

1022 นาย พิสิฐชัย  กาญจนามัย

1023 นาง นิภา  บํอหนา

1024 นาง พัชรีย๑  สวัสดิภิรมย๑

1025 นาง กุสุมา  กิ่งเล็ก

1026 นาย สมศักด์ิ  สิทธิพรพันธ๑

1027 นางสาว ปริยาภรณ๑  จิววุฒิพงศ๑

1028 นางสาว กรรณิกา   แสนเจริญสุข

1029 นางสาว วริศรา  เดชธราดล

1030 นางสาว วารุณี  แซํหลิว

1031 นาย สุรศักด์ิ  อํามาตย๑โยธิน

1032 นางสาว พนิตนันท๑  หนูชัยปลอด

1033 นางสาว สุภาพร  ทับไทร

1034 นาง จารุวรรณ   ลํูเกียง

1035 นาง นิชนันท๑  หลีรักษา

1036 นาง สุนีรัตน๑  บุญก๎องเกียรติ

1037 นาย สมบูรณ๑  บุญกิตชัยพงษ๑

1038 นาง สุมนต๑  กสิคุณ

1039 นาง วรรณา  ชัยสงคราม

1040 นาง เยาวภา  ธารางกูร

1041 นางสาว ทิพวรรณ  หนูทอง

1042 นางสาว ต่ิงตา  มัสการ

1043 นางสาว จุฬาลักษณ๑  พชรทิพย๑

1044 นาง นันทิยา  รัตนพิบูลย๑

1045 นาย ธีรศักด์ิ   แซํอุย

1046 นาง ภมร  รัตนะรัต

1047 นาง อัญชลี  ล้ิมวิริยะกุล



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

1048 นาง รัชนีเพ็ญ  ชัณวิจิตร

1049 นาง ประภาพรรณ  สิทธิเวช

1050 นาย ประวิทย๑  มีดวง

1051 นางสาว ภคมน  พชรทิพย๑

1052 นางสาว ชลลดา  กุลสถาพร

1053 นาง อังคณา  สืบวิเศษ

1054 นางสาว ฐิติมา  ผลึกเพชร

1055 นาง ศุภวรรณ  อาคะอิ

1056 นางสาว จิดาภา  เกิดสุริวงษ๑

1057 นาง ปวีณา  ปวีณาสมบัติ

1058 นางสาว จีราวัฒน๑  โยทัยเทีย่ง

1059 นางสาว สุนทรี  กนกคีขรินทร๑

1060 นางสาว กนก  พรายมี

1061 นางสาว เกษศิรินทร๑  วิเชียรเจริญ

1062 นางสาว ดวงดาว  ทับทิมทอง

1063 นาง สุดาวดี  แชํเอือง

1064 นางสาว นัทธมน  เฉียบแหลม

1065 นาง พจวรรณ  ธรรมเจริญ

1066 นาย ธํารงศักด์ิ  ธรรมเจริญ

1067 นางสาว สุมาพร  รอดจําย

1068 นางสาว วัลลภา  อินตา

1069 นาง บุญเรือน  เปียผ้ึง

1070 นางสาว อัจฉริยา  คุณาอนุวัฒน๑

1071 นาง มรกต  นวมะชิติ

1072 นาย ธนคมม๑  ลาวรรณ

1073 นาง อาภรณ๑  โชติเมืองปัก

1074 นาย สมปอง  จันทพันธ๑

1075 นางสาว ธารนา  ธงชัย

1076 นางสาว สุมาลี  หอสุวรรณจิตร

1077 นางสาว ปิยะมาศ  พระโคตร



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

1078 นาย กมล  พลับจําง

1079 นางสาว สุภาวดี   ชุมวงศ๑

1080 นางสาว นัยนา  คุประตกุล

1081 นางสาว ปวีณวรรณ  เหล่ียมสุวรรณ

1082 นางสาว สุชาดา  จ๐ายประยูร

1083 นาง สมลักษณ๑   แซํล้ี

1084 นาง คันธรส  สนธิพิพัฒน๑

1085 นาง ปิยะดา  เศรษรินทร๑

1086 นางสาว กันต๑กนิษฐ๑  อุตมะมณีย๑

1087 นางสาว สุรณีย๑  จุติดํารงค๑พันธ๑

1088 นาง กนกวรรณ  ศิลปกรรมพิเศษ

1089 นาง ลักขณา  ขุท๑ทะกะพันธ๑

1090 เรือเอก ศุภชัย  เชื้อสุวรรณ๑

1091 นางสาว สุนีรัตน๑  บริพันธ๑

1092 นาง เพ็ญศรี  เสนากัลป์

1093 นางสาว ญดาอิสรีย๑  ชูทอง

1094 นาง สายใจ  เพ็ชรศรี

1095 นาย ศุภโชค  ยอดแก๎ว

1096 นางสาว พอจิต  ชํวยจันทร๑

1097 นาง ชื่นกมล  ประคําทอง

1098 นาย ภาษิต  อนุตระกูลชัย

1099 นาง รัชนิดา  กองโพธิ์

1100 นางสาว แววทิพย๑  โพธิเ์ปีย้ศรี

1101 นาง ชูศรี  ปิน่ประเสริฐ

1102 นางสาว ธัญลักษณ๑  ปัตเตย๑

1103 นางสาว ศศิธร  ตัณฑวรรธนะ

1104 นาง ปาริชาติ  แบงซ๑

1105 นางสาว พรรณผกา  ปานทอง

1106 นาง วราภรณ๑  หุนํทอง

1107 นางสาว สุรีรัตน๑  ขินทอง



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

1108 นางสาว ปิลันธนา  จันทร๑ตอ

1109 นางสาว สุจิตรา  แสวงทรัพย๑

1110 นาง นภวรรณ  โคตรบรม

1111 นาง เอ็ดศรี  บุตรนอก

1112 นาง สุภาพร  เหลําเกียรติ

1113 นางสาว วฤทธิฐ์า  ทองแบบ

1114 นาง สม  รามศิริ

1115 นางสาว อรทัย  วลีวงศ๑

1116 นาง อุบลลักษณ๑  สถาผล

1117 นางสาว ธนภัสสร๑  ประสงค๑

1118 นางสาว ธนภรณ๑ ธนูแก๎ว

1119 นาง แสงเดือน  คําสงคราม

1120 นาง อรัญญานี  เชื้อไทย

1121 นาย ชัยยา  นรเดชานันท๑

1122 นางสาว สุรี  เฮงจิตตระกูล

1123 นาง ศุภรัสมิ์  เศรษฐจิรวิโรจน๑

1124 นาง ปรางวไล  เหลําชัย

1125 นาย สมชาติ  เจริญวิลาศพงษ๑

1126 นาย สวัสด์ิ  เกียรติกอบชัย

1127 นางสาว สุดคนึง  วิจิตร๑ปัญญารักษ๑

1128 นางสาว ดวงรัตน๑  กํอเกียรติตระกูล

1129 นาง ทับทิม  เพิม่เยาว๑

1130 นาง สุชาดา  จิระมหาวิทยากุล

1131 นางสาว สุภาพร  ตันสุวรรณ

1132 นาง วราลักษ๑  รัตนธรรม

1133 นาง อุมาภรณ๑  ไชยแก๎ว

1134 นางสาว สุภคณา  มหาวงศ๑นันท๑

1135 นาง ขนิษฐา  เชื้อเมืองพาน

1136 นางสาว ขวัญเวียง  มะโนเคร่ือง

1137 นาง นัดดา  เดชคุณมาก



ล าดบั ชื่อ  - สกุล

1138 นาง สลักจิต  ติยะไพรัช

1139 นางสาว มุณี  วิวัฒนาชําง

1140 นาง นุชนรินทร๑  ช๎างป่าดี

1141 นางสาว ชุมสาย  บุษนนท๑

1142 นางสาว พัชรี  แสงอ๎าย

1143 นางสาว หอมปรางค๑  ชาลีกันหา

1144 นางสาว เอษณา  นากสุข

1145 นางสาว พิกุล  กมณฑลาภิเษก

1146 นางสาว จันทวัลย๑  จูตระกูล

1147 นางสาว ปิยนุช  ทองสุ

1148 นาง รัชณีย๑  อินทวงศ๑

1149 นางสาว ภาณี  มิคสิรกุล

1150 นาง สมจินต๑  บุญเลา

1151 นางสาว ศิริวรรณ  ปัญญนิล

1152 นาง สุธาวดี  ไชยอินคํา

1153 นาง สิริรัตน๑  แสนแก๎ว

1154 นาย ศุภศิษฎ๑  จันทร๑มะโน

1155 นาย วิชิต  เกศะรักษ๑

1156 นาย วิทยา  ตติยามร

1157 นาง พรรณปพร  อินทา

1158 นาย พลแก๎ว  วัชระชัยสุรพล

1159 นางสาว อัญชนา  ดุจจานุทัศน๑

1160 นาง จิตรวรรณ  แก๎วชา

1161 นาง รัศมี  นลินรชตกัญจน๑

1162 นาย นิพนธ๑  เจริญกิจ

1163 นางสาว วิชญา  พลเดช

1164 นาง ศิริวรรณ  พิมพ๑เมืองเกํา

1165 นาง พรพิมล  ศรีวาจนะ

  


